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Ν.4701/2020
Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες
διατάξεις
Την 01.07.2020 δημοσιεύτηκε ο ν. 4701/2020 με τίτλο «Πλαίσιο χορήγησης
μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις». (Α΄ 128).
Στο μέρος Γ’ αυτού με τίτλο: «Λοιπές Διατάξεις Υπουργείου Οικονομικών» προβλέπονται
διατάξεις φορολογικού χαρακτήρα. Ειδικότερα, προβλέπονται, μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις
για την ακύρωση ή τροποποίηση άμεσου προσδιορισμού φόρου, πράξης προσδιορισμού
φόρου και πράξης επιβολής προστίμου στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (άρ. 30),
διατάξεις σχετικά με την παράταση της προθεσμίας υποβολής της αίτησης για τη λήψη
μέτρων και για την αλληλέγγυα ευθύνη διοικούντων νομικά πρόσωπα (άρ.31), διατάξεις
σχετικά με την άρση ακινησίας οχημάτων έτους 2020 με αναλογική καταβολή τελών
κυκλοφορίας (άρ.32), η μείωση του ΕΝΦΙΑ (άρ. 35), καθώς και η επέκταση του
ευεργετήματος της έκπτωσης ποσοστού 25% σε εμπρόθεσμα καταβαλλόμενες δόσεις
βεβαιωμένων οφειλών μηνός Ιουνίου 2020 (άρ. 36). Επιπλέον, προβλέπονται φορολογικά
κίνητρα για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης (άρ. 48), διατάξεις σχετικά με
την παράταση προθεσμίας υποβολής της αίτησης του κατασκευαστή οικοδομών για την
υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής του φόρου (άρ. 49), καθώς και διατάξεις σχετικά με
τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής καταβολής του ΦΠΑ κατά
την εισαγωγή αγαθών (άρ.52).
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
Ε.2101/2020
Αναλογική καταβολή τελών κυκλοφορίας
Με την Ε.2101/2020 κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4701/2020 (Α' 128),
αναφορικά με την τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 2093/1992 σχετικά με την άρση
ακινησίας οχημάτων έτους 2020 με αναλογική καταβολή τελών κυκλοφορίας.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
Ε.2106/2020
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 35 και 46 του ν. 4701/2020 για θέματα φορολογίας
κεφαλαίου
Με την E.2106/2020 κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 35 και 46 του ν. 4701/2020
(ΦΕΚ Α΄ 128) με τίτλο: «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις
χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις» για θέματα φορολογίας κεφαλαίου με τις
οποίες τροποποιείται το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τη χορήγηση μειώσεων στον
ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών προσώπων για το έτος 2020 και παρατείνεται μέχρι τις 31-12-2020 η
αναστολή εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 47, 48 και 49 του ν. 4646/2019 που
αφορούν θέματα υποβολής των δηλώσεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών
παροχών, μεταβίβασης ακινήτων και στοιχείων ακινήτων.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

E.2107/2020
Δηλώσεις φορολογίας κεφαλαίου, κοινοποίησης των πράξεων προσδιορισμού του φόρου
και λήψης πιστοποιητικών των φορολογιών κεφαλαίου
Με την E.2107/2020 προβλέπεται διαδικασία υποβολής δηλώσεων φορολογίας
κεφαλαίου, κοινοποίησης των πράξεων προσδιορισμού του φόρου και λήψης
πιστοποιητικών των φορολογιών κεφαλαίου. Ειδικότερα, παρέχονται διευκρινίσεις
σχετικά με την εφαρμογή της Α.1137/2020, με την οποία καθορίστηκαν οι εν λόγω
διαδικασίες. Συγκεκριμένα, η διαδικασία υποβολής δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου,
κοινοποίησης των πράξεων προσδιορισμού του φόρου και λήψης πιστοποιητικών των
φορολογιών κεφαλαίου είναι υποχρεωτική και αφορά όλες τις δηλώσεις/αιτήσεις κ.λπ., για
τις οποίες δεν προβλέπεται υποβολή και έκδοση αυτών μέσω αντίστοιχης ηλεκτρονικής
εφαρμογής. Επισημαίνεται δε ότι στην περίπτωση που υποβάλλονται ταυτόχρονα δήλωση
φόρου και αίτηση πιστοποιητικού, η ως άνω προθεσμία έκδοσης του πιστοποιητικού δεν
αρχίζει πριν την καταβολή του οικείου φόρου ή - εφόσον ζητείται η έκδοσή του με τον όρο
της παρακράτησης του οφειλόμενου φόρου - πριν την ανάρτηση της πράξης προσδιορισμού
φόρου, κατά περίπτωση.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
Α.1156/2020
Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 φυσικών και νομικών
προσώπων/ νομικών οντοτήτων
Με την Α.1156/2020 προβλέπεται η παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων
φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των φυσικών και νομικών προσώπων
και νομικών οντοτήτων. Ειδικότερα, η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας
εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των φυσικών προσώπων, καθώς και η προθεσμία
υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος με φορολογικό έτος που λήγει την
31/12/2019 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων παρατείνεται από τη λήξη της
μέχρι την 29η Ιουλίου 2020.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
Α.1158/2020
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 35 και 46 του ν. 4701/2020 για θέματα φορολογίας
κεφαλαίου
Με την A.1158/2020 προβλέπεται ο ανακαθορισμός του χρόνου επικαιροποίησης των
δημοσιοποιούμενων καταστάσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών για το έτος 2020. Ειδικότερα,
προβλέπεται ότι στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 3 της ΠΟΛ.1158/2017 (Β΄ 3634) κοινής
απόφασης των Υφυπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Οικονομικών προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Εξαιρετικά, για το ημερολογιακό έτος 2020,
οι καταστάσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί επικαιροποιούνται στις 30 Οκτωβρίου 2020.».
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
Α.1159/2020
Τροποποίηση της ΠΟΛ.1022/2014: «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για
διασταύρωση πληροφοριών»

Με την A.1159/2020 προβλέπεται τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/2014
(Β΄ 179) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών»,
όπως ισχύει. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι για το ημερολογιακό έτος 2019, η υποβολή των
καταστάσεων των ως άνω περιπτώσεων θεωρείται εμπρόθεσμη μέχρι και την 06/07/2020.
Περαιτέρω, ορίζεται ότι εξαιρετικά για το ημερολογιακό έτος 2019, για τη διόρθωση των
αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών θεωρείται εμπρόθεσμη, τροποποιητική
δήλωση που υποβλήθηκε μέχρι και μία (1) ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, ήτοι μέχρι και την
28/07/2020.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
Α.1164/2020
Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την υποχρέωση
καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2020
Με την απόφαση Α.1164/2020 προσδιορίζονται οι πληττόμενες επιχειρήσεις για την
απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους
μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2020. Συγκεκριμένα, ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης
προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία εξακολουθεί να πλήττεται οικονομικά λόγω της
εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο,
ήτοι επιχείρησης η οποία έχει ενεργό, κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20
Μαρτίου 2020 έναν από τους αναφερόμενους στο Παράρτημα, το οποίο και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή της οποίας τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά τις 20
Μαρτίου 2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο
Παράρτημα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος
φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στο
κύριο ΚΑΔ στις 20 Μαρτίου 2020, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του
συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2020, κατά παρέκκλιση των
κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο
εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου της από 20.03.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 68), όπως
κυρώθηκε με άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83).
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

